Fibromialgia i zespó przewlekego
zmczenia – nieznane choroby
Fibromialgia jest zaliczona do grupy chorób reumatycznych, a konkretnie do reumatyzmu tkanek
mikkich. Bóle w caym ciele wystpuj czsto na zmian z rónymi dolegliwociami ogólnymi,
chronicznym zmczeniem, zaburzeniami snu i dolegliwociami psychicznymi. Osoby cierpice na
fibromialgi nie mogy dotd liczy na specjalistyczn pomoc, a czsto lekarze nie chcieli ich nawet
wysucha. Jednak jest szansa, aby wielu sporód chorych mogo prowadzi prawie normalny tryb
ycia; dziki nowemu podejciu do kompleksowego leczenia. Choroba ma charakter przewleky, chory
powinien, zatem pozna jej charakter, aby móg najlepiej si do niej przystosowa. Musi si
dowiedzie, w jaki sposób wyj jej naprzeciw, gdy tylko wówczas moemy zapobiec temu, by nie
zyskaa i nie utrzymaa nad nami przewagi. Dzi wiadomo, e osoby dotknite fibromialgi, które
nauczyy si postpowa z chorob, do dobrze radz sobie w yciu.
Okreleniem jeszcze poprawniejszym od "fibromialgii", jest "zespó fibromialgii". Dodanie sowa
"zespó" wskazuje na to, e fibromialgia nie jest wywoana jedn przyczyn; na obraz dolegliwoci
moe si skada wiele przyczyn, a choroba idzie w parze z szeregiem rónych objawów. Fibromialgia
oznacza w dosownym tumaczeniu "ból wókien miniowych", co wskazuje na gówne objawy
i dotknite nimi tkanki organizmu.
Fibromialgia naley do niezapalnych schorze reumatyczne tkanek mikkich. Ze wzgldu na
trudnoci, jakie sprawia rozpoznanie tej choroby mona liczb chorych jedynie z grubsza oszacowa.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo choroby i jej diagnostyka s lepsze ni w Polsce, ale
równie jeszcze niewystarczajce szacuje si, e na fibromialgi i zespó przewlekego zmczenia
choruje nawet 6% spoeczestwa. Statystki niemieckie mówi o 5%, za statystyki brytyjskie podaj
3 – 6% ogóu ludnoci. Jeliby przyj, e na fibromialgi cierpi w Polsce od 3 do 6% naszego
spoeczestwa to mówimy o 1,2 – 2,4 milionie osób. Mona przypuszcza, e przypadków
niezdiagnozowanych moe by jednak znacznie wicej.
Na fibromialgi choruj przede wszystkim kobiety, które stanowi ponad 3/4 wszystkich chorych, ale
choruj równie mczy ni a nawet dzieci. Wiadomo, e istnieje pewna skonno rodzinna do
wystpienia tej choroby. Choroba moe rozpocz si w kadym wieku, u kobiet najczciej w wieku
ok. 35 – 45 lat, za mczyzn 45 – 55 lat, jej pocztek z reguy jest skryty. Czsto pocztek objawów
choroby, która ju od pewnego czasu jest w organizmie osób chorych, jest wyzwalany przez uraz lub
inn chorob. Czsto pocztek zwizany jest z jak chorob zapaln stawów, czsto z bólami
krgosupa i pleców. Wówczas mimo prawidowego i skutecznego leczenia objawy pozostaj cho
stwierdzane wczeniej zmiany ustpiy.

Choroby reumatyczne
Chorzy cierpicy na fibromialgi odczuwaj bóle w obrbie krgosupa i stawów. Czsto s zdziwieni,
kiedy lekarz owiadcza im, e nie cierpi na chorob stawów ani krgosupa, zwaszcza, e czsto
leczono ich wczeniej wanie pod tym ktem.
Najprostszym sposobem wyjanienia mechanizmu
chorób reumatycznych jest blisze przyjrzenie si stawom
i otaczajcej je tkance. Staw stanowi ruchome poczenie
zakocze dwóch koci. Aby ich kontakt nastpowa w
miar delikatnie, zakoczenia koci pokryte s
chrzstkami. Midzy obiema powierzchniami chrzstnymi
znajduje si ma stawowa, która dodatkowo zmniejsza
tarcie midzy czciami stawu, suc jako "smar",
a jednoczenie odywia chrzstk stawow.
Staw jest otoczony czym w rodzaju ochronnego
mankietu – torebk stawow, wycielon od wewntrz
bon maziow, która równie wydziela ma stawow.
Staw moe spenia funkcj ruchow, a take zapewnia
stabilno dziki temu, e jest otoczony miniami
i wizadami. Minie nie s bezporednio przyczepione
do koci, lecz na obu kocach zakoczone cignami.
W miejscu przyczepu cigna do koci jest ono wy-

Rys. 1. Staw skada si z szeregu elementów

strzpione jak lina.
Stawy wystpuj nie tylko w rkach, nogach i szczce; cz równie poszczególne krgi krgosupa,
krgosup z ebrami, mostek z ebrami i obojczykami oraz krgosup z miednic.

Reumatyzm tkanek mikkich
Stawy wystpuj nie tylko w rkach, nogach i szczce; cz równie poszczególne krgi krgosupa,
krgosup z ebrami, mostek z ebrami i obojczykami oraz krgosup z miednic.
Schorzenie zapalno-reumatyczne bierze pocztek w bonie maziowej, zmienionej wskutek stanu
zapalnego. W dalszym przebiegu zapalenie atakuje chrzstki i koci. Reumatyczne skutki zwyrodnienia stawów natomiast rozpoczynaj si zawsze od uszkodzenia chrzstki.
Przy wszystkich reumatycznych schorzeniach tkanek mikkich ból i niekiedy napicie dotycz przede
wszystkim mini. Równie przyczepy cigien do koci s bolesne przy ucisku. Poniewa bóle
promieniuj na okolic, a przyczepy cigien s pooone blisko stawów, jest rzecz zrozumia, e
zarówno pacjent, jak i lekarz w przypadku fibromialgii najpierw podejrzewaj chorob stawów.
Niezapalne schorzenia tkanek mikkich, w podziale chorób reumatycznych na poszczególne grupy
okrelane jako grupa trzecia, obejmuj obrazy kliniczne wystpujce w tkance tuszczowej, cignach
i ich pochewkach, kaletkach maziowych i miniach. Dolegliwoci wystpuj czsto i dotycz
przewanie
• Pleców
• Grzebienia biodrowego i bocznych czci koci udowych
• Obrczy koczyny górnej
• Okolicy mostka
• Bliszego otoczenia stawów skroniowo-uchwowych, okciowych, promieniowo-nadgarstkowych, kolanowych i skokowych.
Najczstszym schorzeniem tkanki tuszczowej jest dermatopanniculosis deformans. W chorobie tej
struktura tkanki tuszczowej jest guzkowato zmieniona i reaguje silnym bólem na ucisk i uszczypnicie.
Schorzenie to wystpuje najczciej u kobiet wchodzcych w okres przekwitania, zwaszcza majcych
nadwag. Zwyrodnienie tkanki tuszczowej dotyczy zazwyczaj ramion, kolan i bioder. Jeli ta sama
zmiana skórna jest bezbolesna, okrela si j mianem celulitu; stanowi wówczas "tylko" problem
natury kosmetycznej.
cigna maj za zadanie przenosi ruchy mini na koci, nie zmieniajc przy tym (w przeciwiestwie
do mini) dugoci. Na szczególne obcienie s one naraone tam, gdzie w postaci cienkich,
pojedynczych wókien przyczepiaj si do koci, a take w miejscach, w których ulegaj skrceniu
wokó koci.
Pochewki cigniste i kaletki maziowe na przecienie lub nadmierny ucisk reaguj zazwyczaj
miejscowym stanem zapalnym, które atwo rozpozna po klasycznych objawach: obrzku,
zaczerwienieniu, przegrzaniu i bólu. Wskutek miejscowego stanu zapalnego w cignie moe równie
doj do guzkowatego zgrubienia. Pacjent spostrzega bolesne upoledzenie ruchu, a przy próbie
przezwycienia oporu – charakterystyczne prztyknicie. Zapalenie kaletek maziowych wystpuje
zazwyczaj przy mechanicznym przecieniu lub przy staym ucisku np. buta na paluch przy hallux
valgus, czyli skrzywieniu palucha w kierunku pozostaych palców stopy.
Minie bardzo rzadko zostaj zaatakowane pojedynczo. Zazwyczaj nawet przy bardzo krótkotrwaych
dolegliwociach bóle obejmuj ca jednostk – misie i cigno. Kade utrzymujce si duej
napicie mini obcia przynalene do nich cigna, a podranienie cigien drani równie
odpowiednie minie. Zazwyczaj napicia mini s pocztkowo ograniczone do jednej okolicy ciaa,
lecz przy rozszerzeniu si napicia mog jak w reakcji acuchowej atakowa kolejne jednostki
zoone z minia i cigna.
Przyczyn napicia jest niemal zawsze przecienie fizyczne, lecz czsto istnieje równie skonno
w postaci skrzywienia krgosupa, wczeniejszych schorze stawów lub obcie psychicznych. Tym

ostatnim czynnikiem moe by równie wpyw warunków atmosferycznych, na przykad chodny
powiew wiatru na wilgotnej skórze.
Czsto w okolicy jednego stawu wystpuje jednoczenie kilka zmian reumatycznych tkanek mikkich;
mówi" si wówczas o chorobie, której aciska nazwa brzmi periarthropathia. Czsto schorzenie to
dotyczy barku i obejmuje wiele cigien. cigna i chronice je pochewki cigniste zostaj
podranione, jeli wskutek napicia mini gowa koci ramiennej uciska wyrostek barkowy. Poniewa
ból wzmaga napicie mini, a to z kolei wywouje silniejszy ból, powstaje istne bdne koo, które
mona przerwa tylko ingerencj z zewntrz, usuwajc jedno lub drugie.

Obraz kliniczny fibromialgii
O rónorodnych bólach w caym ciele, poczonych z przykrymi zaburzeniami snu, wikszo lekarzy
syszy od pacjentów na co dzie. Gównymi objawami fibromialgii s bóle, zazwyczaj rozpoczynajce
si w jednym lub kilku miejscach, a z biegiem lat mogce si rozszerza na cay aparat ruchowy, co
jest dla chorego bardzo uciliwe.

Typowy przebieg fibromialgii
Pocztkowo atakuje ona zazwyczaj krgosup, czciej odcinek krzyowy ni szyjny. Stamtd bóle
cign si
• Do potylicy
• Do barków
• Do okci i rk
• W okolic bioder
• Do kolan i kostek
Mog równie obj okolice szczk i klatki piersiowej, niekiedy take stawy palców li rk i nóg.
U kadego pacjenta przebieg jest inny, a wzorzec poraenia indywidualny. Niekiedy rano wystpuje
uczucie obrzku w rkach. Rzadziej dochodzi do niewidocznego na zewntrz obrzku wewntrz stawu
promieniowo-nadgarstkowego z zespoem kanau nadgarstka, czyli ucisku na nerwy, przebiegajce od
przedramienia do palców. Bóle w fibromialgii nasilaj si po duszych okresach odpoczynku,
zwaszcza dugim siedzeniu, a take podczas nocnego odpoczynku i tu po nim. Ruch natomiast
niemal zawsze prowadzi do zagodzenia bólów. Czsto dolegliwoci nasilaj si równie wskutek
czynników klimatycznych, na przykad chodu, wilgoci czy burzy.

Badanie lekarskie wykazuje zwykle napicia mini
o rónym nasileniu i stany podranienia w miejscach
przyczepu cigien, opisane ju przy reumatyzmie
tkanek mikkich. Te charakterystyczne miejsca, zwane
punktami tkliwoci dotykowej (ang. tender points)
wykazuj wzmoon wraliwo na ból uciskowy,
typow dla tego schorzenia.
Punkty bolesnego ucisku przy fibromialgii
Szczególnie bolesne s nastpujce miejsca na ciele:
• Z reguy dotyczy to ogóu mini pleców, w górnej
ich czci, zwaszcza przyczepów mini
w potylicy, bocznych, czci krgosupa szyjnego
oraz minia czworobocznego.
• Wraliwy na ucisk jest bardzo czsto równie dolny
odcinek krgosupa – przede wszystkim w
miejscu przyczepu mini tuowia, przyczepów
grzebienia miednicznego i przejcie krgosupa
ld wiowego w ko krzyow.
Rys 2. Zaznaczone miejsca s bolesne
przy ucisku

• Na rkach bolesne miejsca s pooone na barkach, okciach, w miejscu przyczepu kbów
kciuków i czciowo w palcach.

• W obrbie nóg punkty tkliwoci dotykowej znajduj si na duym kykciu koci udowej po stronie
zewntrznej biodra, po obu stronach kolan i w okolicy stawów skokowych.

• Innymi miejscami wraliwymi na ucisk s stawy skroniowo-uchwowe oraz poczenia mostka
z obojczykiem i ebrami.
W celu obserwacji przebiegu choroby u pacjentów, a take kontroli efektów terapeutycznych mona
dokonywa pomiaru ucisku tak zwanym dolorymetrem, czyli urzdzeniem do mierzenia bólu. Mierzy
si ucisk na poszczególne miejsca na ciele, stopniowo go zwikszajc, eby stwierdzi, kiedy
wraenie ucisku przechodzi w ból. Urzdzenia dokonuj pomiaru elektronicznie lub mechanicznie.

Bol nie tylko minie...
Chorzy cierpicy na fibromialgi oprócz bólów w obrbie aparatu ruchu odczuwaj jeszcze inne
dolegliwoci, odróniajce obraz kliniczny tej choroby od innych schorze reumatycznych tkanek
mikkich. Na pierwszy plan wysuwaj si ogólne osabienie odpornoci i silne, mczce zaburzenia
snu, które pó niej omówimy bardziej szczegóowo.
Innymi dolegliwociami s:
• Zimne rce i stopy
• Problemy kreniowe przy szybkim wstawaniu
• Uczucie "kluchy" w gardle
• Bóle gowy
Do tego dochodz rónego rodzaju dolegliwoci ze strony narzdów wewntrznych, ale bez uszkodzenia tych narzdów. Nale do nich:
• Niekontrolowany, przyspieszony oddech
• Koatanie serca w stanie spoczynku
• Wzdcia brzucha, dolegliwoci odkowe i inne dolegliwoci ze strony górnego odcinka
przewodu pokarmowego
• Zaburzenia stolca, zaparcia lub skonno do biegunek
• Pieczenie przy oddawaniu moczu, czste oddawanie moczu
• Bardzo bolesne miesiczkowanie.
Na inne dolegliwoci zwrócono uwag dopiero w ostatnim czasie; s wród nich zaburzenia widzenia
i suchu, te szum w uszach oraz zaburzenia koncentracji, nie wywoane dolegliwociami organicznymi
(uszkodzeniem narzdów), lecz przypuszczalnie napiciem mini znajdujcych si midzy
kosteczkami suchowymi oraz podranieniem nerwów.
Cz pacjentów cierpicych na fibromialgi uskara si na objawy depresji, na przykad ogóln
apati, wycofanie z ycia towarzyskiego, lecz równie strach.

Przebieg choroby
Peny obraz kliniczny fibromialgii rzadko rozwija si w krótkim czasie. Punktem wyjcia jest zazwyczaj
prosty obraz kliniczny reumatyzmu tkanek mikkich – czsto bóle pleców. Fibromialgia rozwija si
stopniowo, zwaszcza w sprzyjajcych warunkach, zwiksza swój zasig i staje si stanem
przewlekym. Doczaj si objawy nie dotyczce aparatu ruchu. Przebieg jest zazwyczaj falowy: rano
dolegliwoci s czsto silne, pó niej nieco agodniejsze, a wieczorem ponownie si nasilaj. Równie
w wilgotnych i chodnych porach roku, czyli wiosn i jesieni, dolegliwoci s na ogó bardziej
dokuczliwe. W kadej chwili moe nastpi czciowe, niekiedy cakowite cofnicie si objawów, lecz
z ich ponownym pojawieniem si trzeba si liczy w kadej chwili.
Równie rodki terapeutyczne maj oczywicie wpyw na przebieg choroby, chocia z reguy nie
nastpuje cakowite wyleczenie. Moliwoci terapeutyczne potrafi niekiedy tak dalece zagodzi
bardzo silne bóle i inne objawy, e pacjent osiga zadowalajc jako ycia, czyli zdolno radzenia
sobie w dniu powszednim.

Mimo uciliwego i przewlekego charakteru bólów schorzenie to nie stanowi zagroenia dla ycia.
Ponadto nawet po wielu latach, nie prowadzi do zesztywnienia stawów ani zniszczenia krgosupa,
mini i narzdów wewntrznych, czego obawiaj si niektórzy pacjenci.

Kto choruje na fibromialgi?
Wikszo pacjentów zapada na fibromialgi w rednim wieku (35-55 lat). Rozwój od jednego objawu
do penego, klasycznego obrazu klinicznego choroby trwa rednio siedem lat. Na pocztku nie mona
oczywicie z reguy postawi pewnej diagnozy, gdy brak wikszoci objawów typowych dla tego
schorzenia.
Na fibromialgi mog równie zachorowa modzie i – rzadko – dzieci. Obraz kliniczny przypomina
wówczas dolegliwoci obserwowane u dorosych, lecz sztywno jest wyra niejsza.
W starszym wieku fibromialgia zdarza si rzadziej. U mczyzn schorzenie to wystpuje przecitnie
o kilka lat wczeniej ni u kobiet. Kobiety choruj 6 razy czciej ni mczy ni. Schorzenie to
z pewnoci nie jest nowe, chocia w ostatnim czasie czciej diagnozowane ni w minionych latach.
Wiadomo jednak, e uprzednio wielu pacjentów byo leczonych na inne schorzenia, na przykad
choroby krgosupa, stany wyczerpania, dystonie wegetatywne i wiele rónych reumatycznych
schorze tkanek mikkich, a nawet schorzenia ginekologiczne. Trzeba pamita, e w wielu
przypadkach diagnozuje si inn chorob, mimo e pacjent cierpi na fibromialgi.

Diagnostyka i badania
Badanie lekarskie
U wielu pacjentów waciwa diagnoza zostaje postawiona dopiero po wieloletnim pielgrzymowaniu od
jednego lekarza do drugiego. Czsto ich dolegliwoci nie s brane powanie lub stawiane diagnozy
uwzgldniaj tylko jeden element skadajcy si na obraz kliniczny choroby. Niekiedy chorzy maj
wraenie, e traktuje si ich jak symulantów lub hipochondryków. Zdarza si, e ich schorzeniu nadaje
si nawet pitno choroby psychicznej. Po postawieniu ostatecznej diagnozy wielu pacjentów
cierpicych na fibromialgi gboko przeywa fakt, e inni lekarze w ni powtpiewaj lub wrcz j
neguj. Fibromialgia czsto zostaje zdiagnozowana dopiero po wielu latach cierpie chorego.
Co jest przyczyn faktu, e diagnoza brzmica "fibromialgia" zostaje postawiona tak pó no, tak rzadko
i wród tylu trudnoci?
Fibromialgi diagnozuje si na podstawie charakterystycznych elementów anamnezy, czyli wywiadu
lekarskiego, oraz typowych wyników bada. Na wiecie przyjmuje si kryteria klasyfikacji ACR
(American College of Rheumatology), opublikowane w 1990 r. Jednoczenie naley wykluczy
schorzenia podobne, z którymi mona pomyli fibromialgi. Dla specjalisty znajcego t chorob jej
obraz kliniczny jest typowy, lecz lekarz, który nigdy o niej nie sysza, nie bdzie potrafi jej
zdiagnozowa. Do niedawna o fibromialgii nie wspominano w adnych podrcznikach; wzmianki o niej
mona byo znale  jedynie w bardzo specjalistycznej literaturze.
Wyniki bada przy fibromialgii wykazuj typowe bolesne punkty tkliwoci dotykowej (tender points),
o których wspomnielimy przy opisie obrazu klinicznego tej choroby. Punkty te s znacznie wraliwsze
ni u ludzi zdrowych lub pacjentów cierpicych na inne schorzenia. Charakterystyczne s te niekiedy
tzw. punkty spustowe (ang. trigger points), które podaje si jako miarodajne zwaszcza
w amerykaskiej literaturze specjalistycznej. S to guzkowate, niekiedy równie pasmowate
stwardnienia mini (miogelozy), które mona wyczu najczciej na karku i powyej poladków.
Równie one s bolesne przy ucisku, wywoujc dodatkowo ból promieniujcy.
Ponadto w grupie pacjentów cierpicych na fibromialgi czciej ni w pozostaej czci spoeczestwa stwierdza si skrzywienia krgosupa, co jednak jest typowe nie tylko przy fibromialgii. Diagnozuje si je bardzo czsto, std te nie naley przecenia roli tego faktu w powstawaniu choroby.
Ograniczenie ruchomoci stawów i krgosupa nie s natomiast charakterystyczne dla fibromialgii.
Wrcz przeciwnie: wiele bada lekarskich wskazuje na to, e cz pacjentów cierpicych na
fibromialgi jest nadmiernie ruchliwych. Nigdy nie stwierdza si u nich obrzku stawów, okazjonalnie
jednak lekki obrzk doni i palców, zwaszcza rankiem, po wstaniu z óka.

Przed rozpoznaniem fibromialgii naley wy kluczy niektóre choroby, w których przebiegu mog
wystpowa podobne objawy. Nale do nich wczesne stadia i reumatoidalnego zapalenia stawów i
innych zapalno-reumatycznych schorze stawów oraz kolagenozy cznie z zapalnymi schorzeniami
reumatycznymi obejmujcymi minie. Naley take uczyni rozrónienie midzy bardzo rozlegymi
zespoami krgosupa i obrazami klinicznymi reumatyzmu tkanek mikkich, obejmujcymi wicej ni
okolic jednego stawu. Równie przy depresji, bdcej schorzeniem psychiatrycznym, w wielu
wypadkach wystpuj bóle pleców, zaburzenia snu i apatia. Naley zatem wykluczy take t
chorob. Niektórym przewlekym chorobom wirusowym mog towarzyszy bóle mini i objawy
przewlekego zmczenia, wykazujc pewne podobiestwo do fibromialgii. W pojedynczych
przypadkach moe by te konieczne wykluczenie niedomogi tarczycy lub osteoporozy.
Badania laboratoryjne?
Nie istnieje "czynnik reumatoidalny", który jednoznacznie wskazuje na fibromialgi lub j wyklucza.
Równie nadzieje na wykrycie choroby za pomoc specjalnych przeciwcia we krwi nie zostay
spenione. Diagnoz stawia si, wic, nadal na podstawie obszernego wywiadu lekarskiego
i starannego badania. Nie ma adnej substancji, której wykrycie we krwi jednoznacznie
wskazywaoby na istnienie fibromialgii.
Badania laboratoryjne s jednak potrzebne; umoliwiaj wykluczenie innych schorze, które mog
wywoywa podobne dolegliwoci jak fibromialgia. Najwaniejszym i jednoczenie bardzo prostym
badaniem jest ustalenie, czy ma miejsce podwyszenie parametrów krwi wskazujcych i na stan
zapalny, zwaszcza szybkoci opadania krwinek czerwonych. Mona tym sposobem wykluczy
istnienie schorzenia zapalno-reumatycznego.

Diagnostyka laboratoryjna bez konkretnych wyników
• Wska niki zapalne s w normie.
• Nie da si stwierdzi obecnoci we krwi czynnika reumatoidalnego.
• Ilo/rodzaj przeciwcia jest normalna.
• Poziom hormonów zazwyczaj znajduje si w granicach normy.
• Poziom serotoniny niekiedy jest obniony.
Wiadomo, e fibromialgii dochodzi m.in. do
nieprawidowoci w obrbie substancji odpowiedzialnych
za przenoszenie bod ców bólowych w ukadzie
nerwowym – neurotransmiterów. Stwierdza si m.in.
podwyszenie poziomu substancji P u chorych na
fibromialgi oraz jej nieprawidowy metabolizm ze
zmniejszeniem udziau metabolitów SP1-7, które hamuj
zwrotnie reakcj bólow na rzecz tzw. skadnika
rodzicielskiego, wyzwalajcego ból.

Poniewa fibromialgii i zespoowi przewlekego
zmczenia prawie zawsze towarzysz zaburzenia snu
podnoszony
jest
udzia
szyszynki
oraz
nieprawidowym rytmem wydzielania melatoniny,
kortyzolu i DHEA u tych chorych, a co za tym idzie
nieprawidowym rytmem snu i czuwania.
Ryc. 4. Zaburzenia snu u chorych na fibromialgi zwizane z
nieprawidowym rytmem wydzielania melatoniny i kortyzolu i
nieprawidowym rytmem snu i czuwania.

Badania radiologiczne niewiele wnosz.

Prawie kady pacjent cierpicy na fibromialgi na pierwsz wizyt u lekarza przynosi do obejrzenia
stos zdj rentgenowskich; wie bowiem z dowiadczenia, e w ten sposób zaoszczdzi sobie
wykonywania nowych.
Podczas przewietlania pacjentów cierpicych na fibromialgi zawsze powtarza si ten sam schemat:
badanie stwierdza z reguy typowe dla wieku zmiany wywoane zuyciem, a lekarz i pacjent s
zadowoleni, gdy przyczyn bólu mona ustali na podstawie wyniku badania rentgenowskiego.
Zdarza si te jednak, e zdjcie nie ukazuje zmian godnych uwagi, a lekarz i pacjent s
niezadowoleni, gdy nie ma punktu zaczepienia, pozwalajcego wyjani przyczyn bólu. Odwieczny
dylemat: pacjent ma bóle, a lekarz nie znajduje ich "obiektywnej przyczyny"; obaj s rozczarowani lub,
co gorsza, nie maj do siebie wzajemnie zaufania.
Niektóre badania wykazay, e u pacjentów cierpicych na fibromialgi czciej obserwuje si wady
postawy, natomiast zuycie krgosupa wystpuje u nich równie czsto jak u statystycznego
obywatela. Poniewa skrzywienia krgosupa wystpuj generalnie do czsto, niekiedy przez cae
ycie nie wywouj adnych lub tylko nieznaczne dolegliwoci, a czasem zostaj odkryte wycznie
przez przypadek, trudno wyciga std jakie ogólne wnioski. Skrzywienie moe jednak stanowi
jeden z czynników sprzyjajcych rozwojowi choroby, std te – jeli zostaje odkryte podczas badania
– zasuguje na uwag w ramach profilaktyki fibromialgii.
Czsto w przypadku bólu pleców, aby odpowiedzie na pytanie, czy mamy do czynienia z wysuniciem jdra miadystego, konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu
magnetycznego. Niekiedy badania te potwierdzaj przypuszczenia. Dziki nieinwazyjnej moliwoci
badania za pomoc rezonansu magnetycznego wiemy dzi, e u co trzeciej modej kobiety wida na
zdjciu wysunicie jdra miadystego, chocia nieraz nie towarzysz mu bóle pleców.
Badania pacjentów cierpicych na fibromialgi przyniosy podobne wyniki statystyczne. Lekarze
przekonali si, e widoczne wysunicie jdra miadystego w wikszoci przypadków nie wywouje
dolegliwoci, a tym samym nie wymaga leczenia. Std te spraw szalenie wan jest ocena, czy
u pacjenta skarcego si na ból pleców charakter bólu zgadza si z dokadnym fizycznym wynikiem
badania, wykazujcym wysunicie jdra miadystego.

Przyczyny fibromialgii
Skd si bierze fibromialgia?
Waciwa przyczyna fibromialgii nie jest jeszcze znana. Dawniej zakadano, e fibromialgi wywouje
jedna przyczyna, której intensywnie poszukiwano. Podejrzewano schorzenia wirusowe i zaburzenia
przemiany materii, lecz jak dotd nie udao si znale  jednolitej przyczyny. Zgodnie z obecnym
stanem wiedzy fibromialgi wywouj róne przyczyny. W tym niejednolitym procesie uczestniczy
zawsze kilka czynników jednoczenie. Istniej róne teorie dotyczce dróg powstawania choroby.
Szczegóowy rysunek umieszczony na nastpnej stronie stanowi najbardziej prawdopodobny schemat
powstawania fibromialgii. Analizujc jego przebieg naley rozpocz od tego, e z jednej strony
istniej pewne skonnoci, czyli podatny grunt, a z drugiej – wiele czynników sprzyjajcych. Do stworzenia owego podatnego
gruntu
przyczyniaj
si
oprócz czynników dziedzicznych równie wpywy rodowiskowe i rodzinne, na
przykad utrata rodziców w
modym wieku, zncanie si,
a take wrodzone lub nabyte
zmiany w krgosupie lub
stawach. Do powstawania
choroby mog si te przyczynia przypuszczalnie zaburzenia przetwarzania, bólu,
przy czym na razie nie jest
jeszcze jasne, na jakiej lub

jakich paszczyznach odgrywaj one rol.
Rys. 5. przedstawia przypuszczalnie czynniki odgrywaj rol w powstawaniu fibromialgii

Powstaa dyspozycja bdzie sprawia, e ryzyko zachorowania na fibromialgi bdzie przez cae ycie
u pewnych, ludzi wiksze ni u innych. Czynniki sprzyjajce s bardzo liczne; nale do nich m. in.:
• Fizyczne choroby i zranienia
• Znaczny (niewaciwy) wysiek fizyczny
• Troski i problemy rodzinne
• Rozstania
• Kryzysy yciowe
• Krzywdy psychiczne i obnienie wartoci
• Procesy neurotyczne
• Fazy depresji
• Problemy zawodowe
• Molestowanie w miejscu pracy
• Problemy finansowe
• Obnienie pozycji spoecznej
• Izolacja
W wikszoci przypadków pojedyncze czynniki s dobrze tolerowane, przypuszczalnie dlatego, e
znosz je i równowa przeciwstawne czynniki pozytywne, ochronne.
Czynniki te, dziaajce profilaktycznie, stabilizujco i leczniczo, zaczy si cieszy zainteresowaniem
dopiero niedawno. Z ich zasobów trzeba zatem czerpa, opracowujc rozwizania problemów.
Jeli jednak przewaaj czynniki negatywne, pojawiaj si objawy choroby. Na pocztku wystpuj
krótsze jej okresy, poprzedzielane fazami cakowitego zdrowia. Jeli jednak przewaga czynników
negatywnych utrzymuje si duej, choroba postpuje, rozszerzajc si, uogólniajc si i stajc si
przewleka. Jej leczenie i stymulowanie polega wówczas na wzmacnianiu i wypracowywaniu
czynników korzystnych, a eliminowaniu i osabianiu niekorzystnych. Jeli si to uda, dolegliwoci
osabn, by moe nawet nie bd ju stanowiy problemu. Droga przeciwna prowadzi do nasilenia si
dolegliwoci.
Pewn rol odgrywaj równie czynniki, które wzmacniaj si
wzajemnie w postaci tzw. bdnego koa, sprzyjajc utrzymywaniu
si objawów. Przykadem jest ból, który prowadzi do zwikszenia
napicia mini, co z kolei wywouje silniejsze bóle.

Równie w obrbie twarzy mona
przytoczy
czsto pomijane
objawy, bdce
przykadem
wspózalenoci
Ryc. 6. Bdne koo podtrzymuje promiejscowych
ces chorobowy. Bóle prowadz do
czynników
napicia, a napicie wywouje bóle
z obciajcymi
sytuacjami. Jeszcze przed kilkoma laty nieprawidowy zgryz, to znaczy zaburzenia dopasowania
rzdów zbów szczki górnej i dolnej podczas
zamykania ust uwaano za gówn przyczyn
napicia mini szczk z dodatkowym obcieniem
stawu skroniowo-uchwowego (mioartropatii).
Dzi wiadomo, e istotnym czynnikiem wywoujcym te objawy s stany napi psychicznych.
Ryc 7. Róne czynniki oddziauj wzajemnie negatywnie
i wzmacniaj si sprawiajc, e choroba nie ustpuje

Skutkiem napicia mini s uszkodzenia zbów i stawów skroniowo-uchwowych. To ogólne napicie przejawia si czsto nocnym zgrzytaniem zbami, którego pacjent zazwyczaj nie jest wiadomy. By moe w ten sposób znajduj równie ujcie nagromadzone w nim agresje.
Poniewa sytuacje wywoujce chorob wystpuj co jaki czas, a niekiedy utrzymuj si duej, take
bóle nie ustpuj i dochodzi do wytworzenia si przewlekoci. Znaczc rol odgrywa tu sama trudna
sytuacja, wywoana chorob.
Mimo e fibromialgia zostaa ju na wiecie uznana za jednostk chorobow, a kryteria diagnozowania
sprawdzono w wielu krajach, przeprowadzajc odpowiednie studia, schorzenie to cigle jeszcze
zostaje rozpoznawane pó no lub nawet wcale. Liczni lekarze, co wida cigle w wydawanych przez
nich opiniach, uwaaj diagnoz stwierdzajc fibromialgi za kopotliw lub wrcz neguj istnienie
takiej choroby. Brak "jednoznacznych" cech charakterystycznych, atwych do uchwycenia metodami
naukowymi (wyników bada laboratoryjnych lub rentgenowskich) budzi ich wtpliwoci.
Rzadko kiedy historia pacjenta cierpicego na fibromialgi nie stanowi cigego pasma prób i bdów.
Jego konsekwencj jest zerwanie wielu wizi midzy lekarzem a pacjentem. Skutkiem choroby moe
by strach, brak nadziei i depresja. Wielu pacjentów w swej niepewnoci przypuszcza te, e lekarze
wykryli jak zoliw lub nieuleczaln chorob, której istnienie przed nimi zatajaj. Wszystkie tego
rodzaju okolicznoci towarzyszce fibromialgii sprzyjaj oczywicie nasilaniu si gównych objawów
choroby: napicia mini poczonego z bólami, zaburze snu, przygnbienia, a take strachu
i starannej obserwacji swojego organizmu.
Bóle przy fibromialgii
Dla zrozumienia bólu ogromne znaczenie ma teoria "gate control". Mówi ona, e ból musi przej
przez wrota, które mog by otwarte na rón szeroko lub nawet cakiem zamknite – std te
informacje dotyczce bólu przedostaj si w rónym nasileniu.
Przy bólach przewlekych, jakie wystpuj u pacjentów cierpicych na fibromialgi, nie stwierdza si
zranienia czy uszkodzenia. Do dzi nie wiadomo, czy wyzwolenie bólu nastpuje blisko miejsca jego
wystpienia, w rdzeniu krgowym czy w jednym z punktów zmiany kierunku przekazywania impulsów
w mózgu. Jeli równie ból przewleky, podobnie jak ostry, potraktujemy jako sygna ostrzegajcy
przed niebezpieczestwem, ju sam w sobie moe si on sta ródem niepokoju. Niewyjanione,
utrzymujce si bóle prowadz do stanu niepewnoci, a co za tym idzie – do znacznego pogorszenia
si ogólnego stanu chorego na fibromialgi.
Wielu pacjentów, uprzednio bardzo pracowitych, ogarnia przygnbienie, gdy nie mog ju by oni
uyteczni dla innych, a nawet s skazani na ich pomoc. Wystpuj u nich kompleks niszoci,
draliwo i obarczanie si win. W to bdne koo bólu, niechci, depresji i biernoci zostaj czsto
wcignite równie przeycia natury seksualnej; problemy z partnerem s tu raczej regu, a nie
wyjtkiem. Ciga obecno bólu wymaga wprowadzenia w yciu wielu zmian i rozwoju nowych
aktywnoci.
Pacjenci cierpicy na fibromialgi czsto zadaj sobie pytanie: "Czy powinienem przesta, kiedy
odzywa si ból, czy te przypaci przyjemno (moe) nieco silniejszymi bólami?" Cakowite zdanie
si na ask bólu oznacza podejmowanie coraz mniejszego wysiku i cige rzadsze odczuwanie
ochoty na spotkanie z przyjaciómi lub robienie innych rzeczy, które kiedy sprawiay nam
przyjemno. Rezygnacja z aktywnego trybu ycia jest dla pacjentów odczuwajcych bóle jednym
z najwikszych problemów. Skutkuje ona Poczuciem beznadziejnoci i izolacji, a ból dominuje nad
chorym coraz bardziej. Zgorzkniali pacjenci czekaj ju nieraz tylko na cudowne uleczenie. To
nastawienie trzeba koniecznie przezwyciy, gdy na dusz met prowadzi ono do utraty kontroli
nad wasnym yciem. Naley sobie zatem stawia osigalne cele: moe to by krótki spacer, co
tydzie odrobin wyduany, gra w minigolfa z przyjaciómi, chodzenie na basen raz w tygodniu lub
pokonanie niewielkiego wzniesienia.

Sen i przyczyny jego zaburze
Zaburzenia Zasypiania oraz przesypiania nocy maj dla pacjentów cierpicych na fibromialgi bardzo
due znaczenie, gdy przerywany i skrócony nocny odpoczynek wpywa negatywnie na caodzienn
aktywno. Dzie zaczyna si fatalnie, jeli chory budzi si cakiem "rozbity" obawia si nadejcia
nastpnej nocy.
Chocia przesypiamy mniej wicej jedn trzeci ycia. Czas ten nie jest jednak wcale zmarnowany:
podczas snu ciao, umys i dusza mog si bowiem regenerowa. Dziki moliwoci odprowadzania
potencjaów mózgowych, czyli elektroencefalografii (EEG), wiemy dzi, e sen dzieli si na dwie fazy:

faz REM i faz non-REM. Skrót REM oznacza rapid eye movement, czyli szybkie ruchy gaek
ocznych, wykonywane w tej fazie snu mimo zamknitych powiek. Równie serce bije wówczas
szybciej, natomiast napicie mini jest wyra nie zmniejszone. Prdy mózgu s w tej fazie snu
podobne do tych, jakie wystpuj w stanie czuwania.
Faza ta wystpuje naprzemiennie z faz non-REM, któr w zalenoci od gbokoci snu mona
podzieli na cztery stadia (od stadium I – lekki sen, do stadium IV – bardzo gboki sen). W stadiach
snu gbokiego prdy mózgu s wyra nie powolniejsze. Ta okresowo faz snu powtarza si
wielokrotnie kadej nocy, przy czym faza REM wystpuje mniej wicej co pótorej godziny.
Towarzysz jej zazwyczaj marzenia senne, które jednak rzadko pamitamy nastpnego ranka. W tej
fazie regeneruje si zwaszcza dusza, s przetwarzane problemy nagromadzone w cigu dnia, lecz
take przedstawiane trudne sytuacje. W tej fazie podobno utrwalaj si take osignicia w nauce.
Dla fizycznego dobrego samopoczucia znaczenie ma przede wszystkim sen gboki. Jak wiadomo
z dowiadcze na zwierztach, w tym czasie regeneruje si równie ukad immunologiczny. Cakowite
pozbawienie organizmu snu przez wiele dni jest zatem nie tylko ogromnym obcieniem, lecz
w najprawdziwszym sensie tego sowa – tortur, a w jej konsekwencji moe nawet prowadzi do
mierci. Potrzeba snu jest spraw bardzo indywidualn. Dzieci pi duej ni doroli, których rednie
zapotrzebowanie na sen wynosi okoo 6-9 godzin na dob. Wraz z wiekiem potrzeba snu stale si
zmniejsza; ludziom po 70 roku ycia wystarcza na ogó 5-6 godzin nocnego odpoczynku. Czsto
natomiast kad si na drzemk w poudnie, co jest oznak osabienia biologicznego rytmu sen – czuwanie.
Przy przesuniciu faz dnia i nocy, jakie wystpuje na przykad w midzykontynentalnej podróy
samolotem przez kilka stref czasowych lub przy pracy zmianowej, dochodzi do pogorszenia
samopoczucia i zaburze koncentracji.
Orodek sterujcy rytmem sen – czuwanie znajduje si w gboko pooonej czci mózgu, zwanej
podwzgórzem i jest zwizany z okiem.
Trudnoci z przesypianiem nocy, objawiajce si czstym budzeniem si i duszym, bezsennym
leeniem, nale do najbardziej uciliwych zaburze snu. Ich skutkiem jest cikie zmczenie
w dzie, a niekiedy równie krótkie drzemki w cigu dnia, które z kolei wpywaj niekorzystnie na
przespanie kolejnej nocy. Z posiadanych dotd informacji mona w kadym razie Wycign wniosek,
e wanym elementem poprawy snu jest sprzyjanie rytmowi sen – czuwanie. Obejmuje ono
ograniczenie aktywnoci oraz unikanie spoywania posików bezporednio przed udaniem si na
spoczynek, wyczenie róde goniejszych d wików oraz wiata, a take zapewnienie optymalnej
temperatury w pomieszczeniu. óko powinno mie stabilny stela i niezbyt twardy materac. Kodra
powinna by odpowiednia do pory roku i niezbyt cika. Spaniu sprzyjaj równie pewne rytuay, na
przykad przeczytanie przed zaniciem kilku stron ksiki.
Terapia nie oznacza wyleczenia
Fibromialgii nie da si na razie leczy przyczynowo. Wszelka forma terapii ma zatem na celu
zagodzenie poszczególnych jej objawów. Musi ponadto mobilizowa, a czciowo przywraca
wszystkie siy pacjenta. W skrócie oznacza to, e poprawa stanu zdrowia nie jest efektem "cudownej
piguki", lecz wielu drobnych kroczków. Niestety daleko jeszcze do wyleczenia tej choroby lub
cakowitego uwolnienia pacjenta od bólu. Realnym celem terapii jest nauczenie si radzenia sobie
z chorob – bólem i innymi dolegliwociami. Pacjenci musz pogodzi si z faktem, e z rónych
wzgldów reaguj na okrelone sytuacje stresowe objawami fibromialgii, tak jak organizm innych ludzi
– nieznonymi bólami gowy lub wysypk.
Podstawy terapii
Zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza spraw szalenie wan jest uwzgldnianie podstaw leczenia.
Bez nich wszystkie inne skuteczne rodki s z góry skazane na niepowodzenie.
Jeli chcemy nie tylko leczy objawy, lecz równie – w miar moliwoci – schorzenia lece u ich
podstaw, bardzo wane jest precyzyjne postawienie diagnozy. Oznacza ono ponadto dla pacjenta
koniec niepewnoci co do rodzaju choroby, potwierdzenie, e ona istnieje, a nie jest jedynie wytworem
jego wyobra ni. Nastpnym krokiem jest wyczerpujce poinformowanie pacjenta o charakterze
choroby. Musi on wiedzie, e nie jest ona zoliwa i równie po duszym okresie nie spowoduje
usztywnienia stawów.

Bardzo wane jest równie, eby pacjent przeanalizowa mechanizm powstania u niego choroby.
Oznacza to, e powinien sobie przypomnie wydarzenia z ycia, które mogy sta si przyczyn
skonnoci do fibromialgii, a przede wszystkim ustali czynniki wywoujce u niego chorob.
Oznacza to, e powinien spokojnie wyszczególni wszystkie przychodzce mu na myl czynniki, które
wpywaj u niego na nasilenie bólu, podobnie jak wszystkie te, które kiedykolwiek agodziy objawy
choroby.
rednio- i dugofalowym celem musi by eliminacja czynników negatywnych, chorobotwórczych,
a jednoczenie wspomaganie czynników sprzyjajcych zdrowiu.
Bardzo wane jest równie dokonanie pewnych zmian w domu lub w miejscu pracy, eby moliwie
wyeliminowa monotonny i cigle powtarzajcy si rytm czynnoci. Korzystniej jest rozkada je na
cay dzie (lub w przypadku prac domowych nawet na cay tydzie). Jednostronne czynnoci zwikszaj bowiem napicie mini, a tym samym równie cigien. Dziki wprowadzeniu urozmaicenia
pracuj na zmian minie przeciwstawne, a pozostae odpoczywaj.
Mona równie zmieni wysoko blatu roboczego, eby sta lub siedzie wygodniej, odciajc
krgosup, a take wygodniej urzdzi miejsce pracy przy komputerze.
Te same zasady (unikanie monotonnych ruchów itp.) obowizuj w czasie wolnym od pracy, poczynajc od pracy w ogrodzie poprzez majsterkowanie i robótki rczne a do trzymania w rku kart
i uprawiania sportu. Podczas jazdy samochodem szczególnie wane jest robienie czstych przerw,
powiconych na wiczenia rozlu niajce i rozprostowanie nóg.
Podstawy leczenia
• Postawienie pewnej diagnozy
• Pozytywny stosunek pacjent-lekarz
• Przejcie odpowiedzialnoci za samego siebie
• Równowaga midzy
o Aktywnoci a wypoczynkiem
o Stresem a spokojem
o Prac a snem
Szczególnie korzystne jest dokonywanie przez pacjenta czci przemyle razem z lekarzem lub
terapeut. Musi on przynajmniej mie moliwo zadawania mu pyta, a w przebiegu schorzenia
zyska pewno, e otrzyma z jego strony Wsparcie i otuch. Sprzyja to trosce o siebie i wziciu
odpowiedzialnoci za wasny los.
Pomoc w odpreniu
Osoby cierpice na fibromialgi powinny umieci w swojej osobistej "apteczce pierwszej pomocy"
jedn z metod relaksacji. Jedn z najlepszych metod jest trening autogenny (sowo "autogenny"
oznacza dosownie "powstay sam przez si"). Za pomoc tej techniki kady czowiek moe nauczy
si odprenia; wymaga ona tylko nieco wprawy.
Pacjenci dotknici fibromialgi opanowuj dziki niej jeszcze co bardzo wanego, a mianowicie
zwrócenie si ku wasnemu ciau, wczucie si w nie. Podczas treningu autogennego czowiek przenosi
si w wyobra ni do tego narzdu, na który ma wywiera wpyw. Autosugestie musz odbywa si bez
natania woli.
Treningu autogennego najlepiej uczy si od lekarza, psychologa lub specjalnie przeszkolonego
fizjoterapeuty bd kinezyterapeuty. Wiele instytucji oferuje kursy w tym zakresie.
Progresywne odprenie mini
Progresywne odprenie mini wedug Jacobsena skutkuje u niektórych pacjentów, którzy nie
potrafi si nauczy treningu autogennego. Jeli próby stosowania jednej techniki relaksacyjnej
zakoczyy si niepowodzeniem, zawsze warto sign po inne. Trwajce duej izometryczne
naprenie mini, na zmian z fazami ich odprenia, oraz postrzeganie zmian sprzyjaj koncentracji
pacjenta na swoim wntrzu.

Walka ze stresem
Kto z nas nie cierpi dzi wskutek stresu? Zapytajmy lepiej, jaki stres jest korzystny, czy wrcz
niezbdny do ycia, a jaki chorobotwórczy, czyli w konsekwencji mogcy mu nawet zagraa?
Amerykanie rozumiej pod pojciem "eustressu" bodziec do osigania wikszej sprawnoci, który nas
uskrzydla, wydobywa rezerwy duchowe i fizyczne – na przykad turniej tenisowy. "Distress" natomiast
dziaa przygnbiajco i wypiera zdrow potrzeb odpoczynku. Tego rodzaju stresu powinnimy unika
za wszelk cen i zwalcza go, gdy wywouje on róne choroby, nie tylko fibromialgi.
Konieczno ruchu
Wikszo pacjentów cierpicych na fibromialgi twierdzi, e odczuwane przez nich dolegliwoci
sabn po zayciu ruchu. Z drugiej strony w trakcie gimnastyki leczniczej czuj si czsto przemczeni
i informuj, e przez pewien czas po niej bóle si nasilaj; niekiedy staj si tak nie znone, e pacjent
musi przerwa program wicze.
W wielu studiach udowodniono, e sprawno i zdolno mini do wysiku s w przypadku fibromialgii ograniczone. Nie da si jeszcze jednoznacznie stwierdzi, czy stan ten jest spowodowany
chorob czy brakiem treningu.
Inne badanie polegao na porównaniu przyrostu siy i sprawnoci pacjentów cierpicych na fibromialgi oraz grupy kontrolnej, zoonej z osób zdrowych. Stwierdzono, e przyrost siy, a jeszcze
bardziej sprawnoci chorych by mniejszy ni w grupie kontrolnej. Na dusz met jednak pacjenci,
którzy wiczyli, odczuwali sabsze dolegliwoci ni ci, którym nie zalecono gimnastyki.
Pragnc zatem rozpocz wiczenie mini, powinnimy wzi sobie do serca ponisze rady:
• Uwzgldniaj swoj indywidualn sprawno (schorzenia towarzyszce, wiek, trening).
• Zachowuj kolejno: rozgrzewka, faza wysiku, faza odprenia.
• Wybieraj raczej krótsze fazy treningu, natomiast wicz czciej.
• Powoli, lecz systematycznie Zwikszaj Wysiek.
• Od czasu do czasu zatrzymaj si, eby wczu si w swoje ciao.
• Wykonywane wiczenia powinny sprawia ci przyjemno i rado.
• Podczas gimnastyki suchaj lekkiej muzyki; moesz te piewa i taczy.
Na pocztku gimnastyki leczniczej i terapii ruchowej gówny problem stanowi bóle, wywoane nagym
zwikszeniem aktywnoci nie wiczonych i napitych mini. Std te kad form gimnastyki
leczniczej naley wprowadza bardzo powoli, bardzo ostronie i w bardzo indywidualny i sposób.
Ponadto terapia musi by dostosowana do objawów. Przykurczone minie trzeba Wydua
wiczeniami rozcigajcymi (stretching), minie zbyt sabo rozwinite – wzmacnia, za przy
ograniczeniach ruchu konieczne jest przywrócenie ruchomoci. Ruch i terapia ruchowa s ponadto
wane dla pobudzenia krenia i poprawy ogólnej kondycji. W zalenoci od przebiegu choroby
pomocne mog by równie wiczenia I suce regulacji oddechu oraz specjalne wiczenia
korygujce postaw i wzmacniajce minie. Aparat ruchowy lub sam krgosup czsto porównuje si
z masztem okrtu. Drzewcem jest szkielet, linom odpowiadaj wizada i cigna, a funkcj marynarzy
speniaj minie. Jeli liny s zbyt krótkie lub siy cigncych za nie niedostateczne, maszt zmienia
swoje pooenie i moe nawet si przewróci. Zaburzenie równowagi aparatu ruchu moe wystpi,
jeli istnieje przykurcz minia, misie jest bardzo saby lub wskutek nadmiernego napicia nastpio
ograniczenie jego ruchomoci.
Jeli fibromialgii towarzysz bóle pleców wywoane nieprawidow postaw, due znaczenie ma
opanowanie zasad tzw. szkoy wiczenia grzbietu. Jest to intensywny program, odpowiadajcy
ortopedycznym i reumatologicznym normom jakociowym. Lekarz, fizjoterapeuta i psycholog
wyjaniaj pacjentowi schemat i przyczyn rónych dolegliwoci, a take zasady oszczdzania
krgosupa podczas wykonywania codziennych czynnoci (na przykad: podnoszenia i przenoszenia
cikich przedmiotów), specjalne wiczenia wzmacniajce krgosup oraz sposoby radzenia sobie
z bólami pleców.
Lekki trening ruchowo-kondycyjny mona rozpocz od codziennego, pógodzinnego spaceru oraz
pywania w ciepej wodzie (raz lub dwa razy w tygodniu), Nastpnie mona wprowadzi wiczenia
rozcigajce, zwaszcza kark, barki i okolic ld wiowego odcinka krgosupa.

Innym korzystnym efektem terapii ruchowej jest poznanie i zrozumienie wasnego organizmu. Ruch
ma jednak nie tylko pozytywny wpyw na zdrowie fizyczne, lecz równie na dusz. Jazda rowerem czy
wdrówka kieruj myli na nowe tory, za uprawianie sportu przywraca wiar wasne siy.
Zimno czy ciepo?
Stosowanie zimna w chorobach reumatycznych zaleca w staroytnoci grecki lekarz Hipokrates; na
kolejnych 2000 lat metoda ta popada jednak w zapomnienie. Po sukcesach odnotowanych w Japonii,
pierwsz komor chodzc urzdzono przed 15 laty w Niemczech, lecz ze wzgldu na znaczn
pracochonno metoda ta nie ulega popularyzacji, Dopiero nowe techniki, w których komory
przypominaj olbrzymie zamraarki, przyczyniy si w ostatnich latach do stosowania tej terapii na
szersz skal. Temperatura w komorach chodzcych waha si od minus 60 do minus 100°C.
Podczas gdy wilgo w poczeniu zimnem odczuwane s jako przykre, suche powietrze w komorze
chodzcej rzadko wywouje nieprzyjemne uczucie. Pod wpywem bardzo niskiej temperatury zostaj
zablokowane nerwy podtrzymujce napicie mini; nastpuje zatem ich odprenie. Ponadto
wyra nie zwikszaj si ukrwienie i aktywno metabolizmu miniowego oraz gbokich warstw
skóry. Zmniejsza si zdolno przewodzenia w odnogach skórnych nerwów przewodzcych bod ce
bólowe, a tym samym odczuwanie bólu. Zimno dziaa te korzystnie przy skonnoci do obrzków.
Korzystne jest wykonywanie wicze ruchowych po terapii zimnem, gdy zmniejsza ona odczuwanie
bólu.
Wielu pacjentów cierpicych na fibromialgi uwaa ciepo za skuteczniejsze i niewtpliwie
przyjemniejsze od zimna. Jeli zatem nie jestemy pewni, czy bdziemy lepiej reagowa na zimno czy
na ciepo, wypróbujmy jedno i drugie. Odpowiedni terapi okae si ta, która zagodzi ból. Nie do
koca jeszcze udowodnione mechanizmy dziaania zabiegów ciepem s zblione do tych, jakie tkwi
u podstaw skutecznoci krioterapii. Polegaj one na zwikszonym ukrwieniu skóry i mini,
poczonym ze wzmocnionym napywem tlenu i energii oraz odpywem produktów przemiany materii
i substancji przewodzcych bod ce bólowe. Ponadto dochodzi do blokady przewodzenia bod ców
oraz do zablokowania uków odruchowych, które podtrzymuj nadmierne napicie mini.
Bezporedni wpyw moe istnie równie na substancje przewodzce bod ce bólowe. Do podanych
skutków terapii ciepem nale ustpienie zwikszonego napicia mini, zagodzenie bólu oraz
czsto take poprawa jakoci snu. Ciepo mona stosowa na cae ciao, lecz take miejscowo.
Fizykoterapia
Z szerokiego spektrum elektroterapii warto wymieni przede wszystkim TENS (ang. Transcutaneous
Electrical Nervous Stimulation), czyli Przezskórn Elektryczn Stymulacj Nerwów za pomoc prdu
o niskim napięciu. Sposób dziaanie tej terapii opiera si na teorii bramki (ang. Gate Control Theory).
Dziki silnej stymulacji receptorów „bólu w organizmie zmniejsza si przewodzenie bólu.
Oznacza to, e ból zwalczany innym bólem jest sabiej odczuwalny. Terapi t prowadzi si,
przyklejajc dwie elektrody miejscach najsilniejszego bólu i wysyajc przez nie prd.
Równie masae pleców (masa klasyczny) mog przynie ulg pacjentom cierpicym na
fibromialgi. Na pocztku masa naley wykonywa bardzo ostronie. Zazwyczaj gorzej tolerowany
(lub tylko przy bardzo niewielkim cinieniu wody) jest masa podwodny. Terapia ta moe by
stosowana równie w postaci masau wykonywanego 'przez partnera – z korzyci nie tylko dla ciaa,
lecz równie dla duszy i wzajemnych stosunków z partnerem. Prowadzi on do odprenia i dobrego
samopoczucia.
Pomoc psychologiczna
Wiele osób chorych na fibromialgi potrzebuje w yciu pomocy emocjonalnej ze strony rodziny
i przyjació lub profesjonalistów – w optymalnym przypadku lekarza rodzinnego – w postaci
wyczerpujcej rozmowy i doradztwa. Niekiedy zaleca si jednak terapi prowadzon przez
kompetentnego psychologa lub lekarza psychoterapeut, jeli l przykad u pacjenta wystpuj
pozornie niemoliwe do rozwizania konflikty, poczucie winy wobec otoczenia niedostateczne
poczucie wasnej wartoci. Nie naley obawia odwiedzenia psychologa lub psychoterapeuty.
Czst przyczyn konfliktów s nadmierne wymagania, jakie stawiaj sobie pacjenci cierpicy na
fibromialgi. Ta skdind pozytywna cecha moe by bowiem fatalna w skutkach: nierealistyczna
ocena wasnej sprawnoci polega na tym, e chory odczuwa uznanie i szacunek dla samego siebie
gównie jako wypadkow swoich osigni.
Oczekiwania, jakie pacjent stawia samemu sobie, mog prowadzi na nacisku, stresu i napicia.
Skutkiem jest chroniczne przepracowanie, stopniowo stajce si czym powszednim i normalnym.
Chory nie zauwaa ju wysyanych przez organizm sygnaów, mówicych "To nie robi mi dobrze".

Jeli natomiast osignicia nie pojawiaj si, pacjent podwaja wysiki, co prowadzi do jeszcze
wikszego przepracowania ze wszystkimi jego niekorzystnymi skutkami.
W kocu okazuje si, e zamierzony cel jest niemoliwy do osignicia. Sprawno organizmu
wyra nie si zmniejsza. Do wyczerpania fizycznego dochodz frustracja, rozczarowanie i uczucie
bezwartociowoci. W tym momencie pojawia si ból, zajmujc miejsce negatywnych uczu
i pozwalajc na rezygnacj z tej zawikanej, beznadziejnej sytuacji.
Równie rozmawiajc z psychoterapeut moesz pozna sytuacje, w których otoczenie wywiera na
ciebie nacisk lub ty sam stwarzasz sobie niepotrzebn presj. Nauczysz si stawiania sobie celów
adekwatnych do rzeczywistej sprawnoci oraz wyra niej ustala jej granice. Ponadto opanujesz
sztuk stosowania kompromisu i uatwie w dniu powszednim, a take rozpoznawania oraz
zmniejszania napicia wewntrznego i miniowego.
Niezalenie od tego, czy pracujesz nad sob samodzielnie czy z pomoc terapeuty: wyznaczaj sobie
skromne cele i ciesz si zdolnoci ich realizacji, zamiast stale si przemcza i cierpie z powodu
tego, e nie wszystko udao ci si osign.
Innymi metodami nadajcymi si w leczeniu fibromialgii s techniki relaksacyjne, takie jak odprenie
mini wedug Jacobsena, trening autogenny, medytacja, biologiczne sprzenie zwrotne (ang.
biofeedback) i odprenie wizualizacyjne.

Leki
Jak ju wspomniano na pocztku, aden lek nie jest w stanie usun fibromialgii. Niektóre rodki
farmakologiczne mog jednak – pod warunkiem waciwego ich stosowania – przynie w tej chorobie
pewn ulg.
Najczciej pacjenci zaywaj rodki przeciwbólowe, chocia ich skuteczno jest raczej niewielka,
a niekiedy nawet zerowa. Nale do nich rodki przeciwbólowe, takie jak paracetamol, czasem bardzo
silne takie jak tramal. Czste jest stosowanie tak zwanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ), np. zawierajcych diklofenak, Leki te powoduj zagodzenie bólów mniej ni u ¼ pacjentów
cierpicych na fibromialgi.
Leki rozlu niajce minie daj podany efekt tylko u niewielu pacjentów cierpicych na fibromialgi,
a na dodatek towarzysz mu skutki uboczne. Czciowo spokrewnione z tymi substancjami s rodki
uspokajajce i nasenne. Wszystkie te leki wywouj niestety uzalenienie. Z tego wzgldu powinno si
je stosowa moliwie jak najrzadziej i w jak najmniejszych dawkach. Z ich pomoc nie uzyskuje si
podanego odpoczynku, gdy ingeruj one w rytm snu.
Natomiast rodki antydepresyjne, niewywoujce ryzyka uzalenienia, mog midzy innymi uatwia
sen. Podczas gdy do leczenia depresji potrzebne s due dawki, dziaanie podane w fibromialgii –
odprenie mini, zagodzenie bólu i lepszy sen – mona osign ju bardzo niewielkimi ilociami
substancji czynnych. Terapi naley zaczyna od moliwie najniszych dawek, gdy nastpnego
ranka mog wystpi zmczenie i zawroty gowy. Z reguy poprawa nastpuje po 1-2 tygodniach.

Rehabilitacja
Sprawdzon form leczenia pacjentów cierpicych na fibromialgi, obejmujc intensywne,
kompleksowe stosowanie rodków fizjoterapeutycznych, fizycznych i balneologicznych, jest pobyt
w specjalistycznej klinice rehabilitacyjnej lub reumatologicznej. Terapia stacjonarna jest zalecana
szczególnie w przypadkach cikich i wieo zdiagnozowanych. Przed zastosowaniem rehabilitacji
stacjonarnej naley wyczerpa moliwoci ambulatoryjne.
Rehabilitacja prowadzona w klinice oferuje wszystkie usugi pod jednym dachem, Oprócz licznych
moliwoci terapeutycznych istniej równie moliwoci diagnostyczne, Opieka lekarska i pomoc
pielgniarska s moliwe w kadej chwili. Rehabilitacja stacjonarna powoduje, e cay zespó
rehabilitacyjny koncentruje si na specyficznym schorzeniu z jego specyficznymi problemami. Pacjent
przez cay dzie ma czas na zabiegi i wiczenia terapeutyczne. Jeli jest wyczerpany, midzy
zabiegami moe godzin lub dwie odpocz. Pobyt rehabilitacyjny, niekoniecznie blisko miejsca
zamieszkania, jest konieczny w przypadku problemów pacjenta z otoczeniem.
Rehabilitacja czciowo stacjonarna wchodzi w gr, jeli blisko miejsca zamieszkania pacjenta istnieje
moliwo prowadzenia terapii przez zespó rehabilitantów pod opiek lekarza, a opisane powyej

moliwoci stacjonarne nie s konieczne lub ze wzgldów zawodowych/spoecznych moliwe. Pacjent
musi mie jednak odpowiednio wypeniony plan zaj, gdy zakres moliwoci terapeutycznych nie
powinien si istotnie róni od rehabilitacji stacjonarnej. Ogólny czas terapii skrócony jest do poowy
dnia.

Pomoc w codziennym yciu
Oprócz ograniczenia sprawnoci w yciu codziennym wielu pacjentów uskara si równie na
zmniejszon wydajno pracy. Jest to zauwaalne zwaszcza przy czynnociach monotonnych lub
wykonywanych w pozycjach " wymuszonych. Poniewa pacjenci dotknici fibromialgi bardzo czsto
maj skonno do precyzji i pedanterii, szczególnie silnym ciosem jest dla nich fakt, e nie potrafi ju
sprosta powierzonym im zadaniom. Naley zatem w por przystosowa miejsce pracy do potrzeb
chorego, stosujc rónego rodzaju pomoce; pozwoli to unikn radykalnego obnienia sprawnoci,
pocigajcego za sob dugotrwa niezdolno do pracy.
W przeciwiestwie do innych chorób fibromialgia cigle jeszcze jest mao znana i nie charakteryzuje
si typowymi objawami zewntrznymi. Pacjenci uwaani s wic nieraz przez kolegów z pracy za
bumelantów. Po kilkumiesicznym nieraz zwolnieniu chorobowym zaleca si stopniowy powrót do
pracy, zorganizowany przy wspópracy lekarza rodzinnego, pracodawcy i kasy chorych.
Renta z tytuu niezdolnoci do pracy wskutek fibromialgii przyznawana jest bardzo rzadko i powinno
si j bra pod uwag tylko w najciszych przypadkach.
Gdzie szuka pomocy
Aby zasign porady lekarza reumatologa, wymagana jest obecnie wstpna wizyta i skierowanie od
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W Polsce istnieje kilka duych orodków zajmujcych si
chorobami reumatologicznymi i ich leczeniem. S to m.in. Instytut Reumatologiczny w Warszawie,
oraz kliniki reumatologiczne uczelni medycznych w Biaymstoku, Poznaniu, Lublinie, Szczecinie,.
Wrocawiu, Ustroniu lskim, Sopocie. Oddziay Reumatologiczne znajduj si w szpitalach kadego
miasta wojewódzkiego i duych miast powiatowych. Konsultantem Krajowym w dziedzinie
reumatologii jest prof. dr hab. med. Piotr Wiland (kierownik Zakadu Balneologii w Wydziale Zdrowia
Publicznego Akademii Medycznej im. Piastów lskich we Wrocawiu).
W Polsce, od kilku lat prnie dziaa Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków. Czonkowie
Stowarzyszenia aktywnie wspieraj si w trudnych chwilach choroby, prowadza wspólne zajcia
rehabilitacyjne, organizuj spotkania towarzyskie, prowadz dziaania informacyjne wród innych
chorych i osób niezrzeszonych. Siedziba gówna Stowarzyszenia znajduje si w Warszawie i posiada
oddziay w Szczecinie, Bydgoszczy i Elblgu.

